
TID, STED OG BILLETSALG

Kom i god tid!
MiniBio præsenteres i samarbejde mellem Aarhus Skolebio, Børn og Unge og Børnekulturhuset.

Nordisk Film Biografer – Skt. Knuds Torv, Aarhus C

Tirsdag d.  8. marts – torsdag d. 10. marts 2022

Tirsdag d.  15. marts – torsdag d. 17. marts 2022

Tirsdag d.  22. marts – torsdag d. 24. marts 2022

 

Kl.  10.00 (Filmpakke 1 for 3-4 år)

Kl.  10.15 (Filmpakke 2 for 5-6 år) 

Billetter er gratis for både private og daginstitutioner.

Billetbestilling starter onsdag den 23. februar 2022 kl. 10.00

Bestil billetter til både voksne og børn her:

https://pretix.eu/bornekulturhuset/minibio/

Sådan får du dine billetter:

Vi har tilpasset forårets MiniBio, så vi er sikre på, at vi kan give 
jer nogle gode kulturoplevelser i biografen. Derfor får I først 
jeres endelige placering i biografen, når vi har et overblik over de 
enkelte gruppers størrelse. Så husk at bestille billetter til både børn 
og voksne.

MINIBIO

https://pretix.eu/bornekulturhuset/minibio/


Hunden Ib – er ret sur 
Ib er ret sur. Og når det er svært at blive i godt humør helt af sig selv, er det godt, at musen er irriterende.

Dovendyr 
En komisk, ordløs historie om dovendyret, der køber en isvaffel af papegøjen, men inden dovendyret når at få isen op 
til munden, er isen smeltet. Heldigvis får den kvikke papegøje en idé til en løsning.

Cirkeline – Kanon-fotograf Fredrik 
Musen Fredrik finder et filmkamera og drager ud for at optage de forskellige dyr. Efter mange farefulde oplevelser 
kommer han hjem og får at vide, at der ikke er film i apparatet. Heldigvis har tegneren filmet Fredrik, så tilskuerne ikke 
går glip af noget.

Safari Europa – Netedderkop 
Som en tryllekunstner trækker hvepseedderkoppen en tynd, stærk tråd ud af sin bagkrop og spinder den til et stort 
spindelvæv. Og når hun skal bygge en rede til sine mange æg, skal det gøres efter alle kunstens regler.

Lillefinger – Huske-glemmeleg
Lillefinger og Myren hjælper Lillefingers bedstefar med at huske.

Den lille grå ulv – vinter 
Det er vinter i skoven. Der er sne overalt, og den lille grå ulv er ensom, sulten og trist. Midt i sneen finder han en mærke-
lig ting. En bog? Bogen viser sig at være fuld af eventyr, og den minder den lille grå ulv om sommer og varmere tider. 

FILMPAKKE 1 3-4 ÅR - 37 MIN. – KL. 10.00

Vitello skal have en papfar
Mor kysser en skaldet mand, der hedder Gregers. Vitello er bekymret for hvad det er for noget. Hans hemmelige 
kæreste, Kamma, tror han skal have en papfar. Vitello bander sine bedste bandeord, for han har jo allerede en far, der 
både er sjuft og superengel…

Antons lille gryde 
Anton er ikke ligesom alle andre. Han har en lille, rød gryde, som han altid slæber efter sig. Andre mennesker synes, det 
er lidt mærkeligt, men de skulle bare vide, hvor besværligt det er at slæbe på den lille gryde. En dag møder Anton en 
særlig person, der får ham til at se tingene i et helt nyt lys. 

Lygtefisk 
En humoristisk, ordløs fortælling om at være mørkeræd. En lille lygtefisk går i seng og slukker for sin lygte. Men da 
mørket sænker sig, ligner vandplanter og småfisk pludselig uhyrer og drager. 

Odd er et æg 
Drengen Odd er ikke ligesom de andre børn. Hans hoved er meget skrøbeligt – lige så skrøbeligt som et æg. Han føler 
sig trist og tør ikke lege vilde lege med de andre. Men en dag møder han pigen Gunn, der er klædt ud som en bi. Odd 
bliver smittet af hendes gode humør, og nu finder han mod til at gøre ting, han ikke turde før.

Binke kan ikke flyve 
En lille tegnefilmmusical for børn om fugleungen Binke, der ikke kan flyve og derfor efterlades hos skovmusen Oskar, 
da de voksne fugle om efteråret drager sydpå. Men selv om man godt kan savne far og mor, er der da også skæg og 
ballade, mens man venter på foråret. Og på at kunne beherske flyvningens vanskelige kunst.

FILMPAKKE 2 5-6 ÅR - 42 MIN. - KL. 10.15


